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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 
  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés:  Mit jelent ez az 

egymás iránti felelősség? Meddig terjed...? 
Mennyire kell másokért feladnom magam? 

  Köszöntés 
   Fennálló ének: 81:1-2 („Örvendezzetek…) 
  Fő ének: KÉ 2 („Csak benned…) 

 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
   Préd. e. ének: 172 („Szűköldködünk…) 
  Alapige: (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 
  Csendes ima 
  Imádság 
  Miatyánk 
  Áldás    
 
  Úrvacsora előtt: KÉ 24 („Kenyered és borod…”)  

  Úrvacsorai közösség 
Énekek: 256; 264; 274; 370; 392; 434; 435; 436; 

462; 463; 464; 466; 467; ,,, 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 
 Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának...) 
  Áldás    
  HIMNUSZ 
 

 
 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 
 Beszámolók: IFI; Bibliaóra, külső megújulás 

templomunkon 
 E héten temettük Radics Gyuláné Julikát és 

Rajkai Zsoltot. Urunk adjon vigasztalást! 
 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra   Péntek 1700 Közös IFI  
Vasárnap 830: Imacsoport   Vasárnap 
1000: Istentisztelet  

  Presbiteri gyűlés: július 18. 1830 

 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a 
szolgálókat – ld. táblázat a 
templomajtóban! Akik ebben 
szolgálnak, kérjük, 945-re érkezzenek 
meg! 

 Üdvözöljük azokat, akik a Merzse-
Imafutáson részt vettek! 

 Október 23-ai hosszúhétvégére tervezett 
4 napos erdélyi buszos kirándulásról... 

 Úrvacsora legközelebb: augusztus 19. 
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„Felebarátodat és önmagadat” címmel 
 Igét hirdet, Ágenda: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

  O L V A S M Á N Y :  M K  1 , 3 2 - 4 5  

  A L A P I G E :  M K  1 2 , 2 8 - 3 1  

„Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta 

őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt 

nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az 

összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A 

legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, 

egyedül az Úr!” és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és 

teljes erődből!” A második ez: „Szeresd 

felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, 

ezeknél nagyobb parancsolat.” 

 

 



A második kőtábla mondatai kapcsán többször is elhangzott, hogy össze vagyunk kötve, 
tetteink hatnak egymásra, felelősek vagyunk így kisebb-nagyobb közösségeinkért, melyekkel 
„hálóba köttettünk”. A táborban illetve múlt vasárnap is a Tízparancsolattal (vagy másként a 
„Tíz Szabadság-mondattal”) foglalkoztunk. Mai Alapigénk az első illetve a második kőtábla 
összegzése. 

Ebből kiindulva: mit jelent ez az egymás iránti felelősség? Meddig terjed...? 
Az könnyen belátható, hogy az én életem mozdulatai hatnak másokra (pl. házastársamra, 

gyerekeimre...) – de mennyire kell másokért feladnom magam, mennyire kell másokra tudatosan 
figyelnem, mennyire kell mások iránt érdeklődnöm? 

„Szeresd felebarátod, mint önmagad.” Ugyanúgy? Mi az arány? Melyik van előbb? Magamra 
is kell figyelnem, vigyáznom eszerint, magamat is kell védenem, ugye? Mégis a felebarát 
ugyanilyen fontos kell legyen nekem? Ugyanígy vigyáznom, védenem kell...? Lehet így élni? 

 
Lássuk először, mi a két véglet! Az egyik: csak magammal lenni, magammal törődni, 

magamat védeni… A világi, Isten nélküli élet fókusza: csak ÉN, az önzés, az ego-centrizmus. 
Különös, de akár az intenzív lelki élet csapdája is lehet ez. Másfelől a pszichés betegségekkel 
küszködők nagy buktatója is ez: csak magukkal vannak elfoglalva, magukat figyelik állandóan. 
Hadd jegyezzem meg, a korunkban oly divatos pszichologizálás veszélye: is éppen ez: csak 
önmagam körül forgok, önmagamat elemzem folyton. Ebben nincs helye a felebarátnak. 

A másik véglet: a többi emberért egészen feláldozni magamat, mit sem törődve saját 
igényeimmel, egészségemmel…, életemmel. (Kockázatos ezt végletnek mondani, mert Jézus 
egészen ezt adta elénk, ezt élte meg – és az apostolok is ezt az utat járták be. Így könnyen 
mondhatnánk: minden keresztyénnek ez az útja, ez a krisztusi út!) Ebben pedig nincs helye 
önmagamnak, az önmagammal való törődésnek, semmiféle önvédelemnek. A keresztyén élet 
csapdája: csak másokért élek, magammal nem törődve! 

 
Akkor mit is vár tőlünk az Úr? Mert ez a döntő! Hadd mondjam először is: mindenkitől kicsit 

mást, sőt korszakokat készít nekünk személyesen az Úr, melyekben hol az egyik, hol a másik a 
hangsúlyos. 

Ugyanakkor mégiscsak mondjuk ki bátran – figyelve Jézus követőit –, hogy a keresztyén 
alapállapot a „másokért élni”! Ez egy nagy váltás, amit a megtérés [**] elhoz az ember életében! 
Másfajta életszemlélet, beállítódás, amikor egyszerre a testvér, a felebarát (aki éppen ránk 
szorul, ránk van szüksége), egyáltalán az embertárs fontossá lesz, jelenléte felerősödik 
számunkra, nagyobb „teret foglal” gondolatainkban, érzületünkben.  

Miért? Mert meglátom benne irgalommal az elesettet, az Istenre szorulót, a bűnöst. Mert 
mindinkább isteni szeretetté „minősül át” bennem az addig oly tökéletlen, töredékes önző 
szeretetem – ahogy elkezd élni bennem Krisztus! Ez a szeretet azt jelenti: „rendelkezésedre 
állok” (Gyökössy E.) vagy másképp: „teret adok neked” (H. Nouwen) – ez tele van Isten 
teremtett lénye iránti tisztelettel és a bűnös ember iránti könyörülettel! Ez egész más érzület, 
mint amiben korábban éltünk. 

Bár ez lesz „alapállapotunk”, „alapbeállítódásunk” – ha Jézusra nézünk – meglátjuk, hogy 
időnként van visszavonulás, egyedül töltött idő, [mai szóval] „rekreáció”, a meghitt csendes 
imádság ideje – amikor megpihenünk, „rendezzük sorainkat”, „leltározunk”, „tervezünk” Isten 
jelenlétében, sőt – hadd mondjam így, ha furcsán hangzik is – önmagunk jelenlétében. Ez 
utóbbiról Henri Nouwen sokat beszél: annak lenni, akik vagyunk, komolyan venni Isten előtt, 
Vele találkozva, azt, aki igazán vagyok, minden álarc, magyarázkodás nélkül. A pszichológia 
nyelvén: „az a jó segítő, aki maga is jól van”. Másképp: az tud adni, akinek van miből. 
Clairvoux-i Bernátra utalva: amiből adsz másoknak, abból neked magadnak is részesedned kell! 

Tehát, amikor sok(k), a lelked kiürül, eljön a visszavonulás ideje. Jézus is többször visszavonul, 
csöndben, imában az Atyához megy – egyedül, töltődve, kimondva érzéseit, harcolva a gonosszal, 
erőt és vezetést kérve az Atyától. Ám érdekes „lábjegyzet” ehhez, hogy az irgalom miatt feladja 
magányát mai Olvasmányunk szerint, és újra visszamegy a Rá szorulók közé.  

A lényeg, hogy megtaláljuk saját ritmusunkat az adásban és a visszavonulásban – állandóan 
keresve ezt tudatosan, lelkünkre figyelve, naponta, hetente, havonta, évente 

Egy régi-régi szerzetes, Aidan (aki egy félszigeten élt, amit a dagály rendszeresen szigetté tett) 
imája tanít erre bennünket: 

Hagyjatok magamra Istennel, 
amennyire lehet. 

Miként a dagály elborítja a partot, 
hadd legyek sziget, 

szentül, fenntartva Neked, 
Isten, egyedül Veled. 

Aztán, mikor a víz fordul, 
és visszavonul, 

tégy késszé arra, hogy elvigyelek a vizeken túlra, 
a zajos világba, 
mely megrohan; 

míg a vizek újra jönnek, 
és visszaölelnek engem Tehozzád.  (Hélisz Katalin fordítása) 

A szerdai Bibliaórán arról beszélgettünk, hogy az idővel el kell számolnunk (mivel töltjük, ott 
vagyunk-e, ahol Isten látni akar, azt tesszük-e, amire Ő indít…). Azt mondottuk, hogy ehhez az 
iránytű: a krisztusi szeretet és vele ráérzés a Szentlélek indítására. Ehhez csend és ima szükséges – 
rendszeresen és türelmes lélekkel. Ez megadja majd a ritmust. Ahogy a hetedik nap nem véletlen a 
nyugalom napja. Ez is ritmust ad. 

 
Az őszinte érdeklődés mások felé tehát nem kötelesség, hanem jézusi alapállapot. Miért van ebből 

keresztyének között is kevés? Miért látom azt, hogy egy ilyen befogadó-elfogadó közösségben is, mint 
a miénk, olyan kevés az igazi, mély, őszinte érdeklődés egymás iránt? (Gondold végig ezzel a 
szemmel a gyülekezeti tábort...!) Pedig hitelességünk múlik rajta: „befelé” a közösség megélése, 
kifele a misszió. Miből fakadhatna fel ez a kíváncsiság? 

1.) Mondjuk ki legelőször azt, hogy mi gátolja! Legfőbb gátja az önzés, a magunk körül forgás! Így 
a válasz ennek kioltása – ami nem az ellentétét jelenti, vagyis hogy az másik ember legyen a 
középpontban! Nem! Hanem KRISZTUS! A forrás éppen ezért az igaz szeretet és a bennünk élő és 
minket mozgató Krisztus, minket átjáró krisztusi lelküket, maga a Szentlélek! 

2.) Másik mozgatórugó a valódi találkozás igénye, az igazi őszinte kapcsolódásra való törekvés. 
Ennek, ha megérezzük az ízét és értékét, vágyódni fogunk utána és nem érjük be kevesebbel. A 
felszínes kapcsolatok mind jobban fárasztanak, untatnak majd! 

3.) Harmadszor: mindinkább Istennek öntjük ki lelkünket, annál kevésbé lesz fontos, hogy 
embereknek panaszkodjunk, „ventiláljunk” (azaz „csak” hallgatóságnak használjunk másokat)! Tehát 
az élő, meghitt imaélet lényeges. (Ez egyébként el is indít minket mások felé!) 

4.) Végül negyedszer egy különös párhuzam: Mennyire érdekel az, hogy Isten kicsoda? Mennyire 
vagy kíváncsi Rá? Vagy csak használod Őt - hogy meghallgasson, megsegítsen...? 
[ ] Aki ugyanis Istenre igazán kíváncsi – az, Vele együtt, teremtményeire is, mert HOZZÁ 
TARTOZNAK. Ahogy egy barát esetében vagy szerelmesünkkel kapcsolatban: minden és mindenki 
érdekel és fontos, aki és ami neki fontos, aki és ami hozzá tartozik... 

Adjon hát, Istenünk, ritmust életünknek: legyen benne hely a felebarátnak és önmagunknak is! 
 Sóskuti Zoltán 


